
 

ZÁPIS č.3/2021  
z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín  

konaného dne 21.09.2021 od 18,00 ve Spolkovém domu  
________________________________________________

________  
 

Přítomni: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Ing. Michaela Hamanová, Bc. Tomáš                    
                Hlavatý, PhDr. Iva Reichlová, Marcela Svobodová, Ing. Tomáš Kožíšek, Bc. Ondřej  
                Machačka, Ing. Vladimír Marek  
Omluveni: Ing. František Petera, Ing. Markéta Cermanová 
Veřejnost: 2  
Zapisovatel: H.Nálevková 
 
Zasedání městského zastupitelstva zahájil v 18,00 starosta M. Nosek konstatováním, že je přítomna 
nadpoloviční většina zastupitelstva a to je tak usnášení schopné.  
 
18,06 odchod M..Svobodové 
18,08 návrat M.Svobodové 
 

1) Volba návrhové komise ve složení I. Reichlová - M. Svobodová 
Hlasování  7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu ve složení V. Marek – T. Hlavatý 
Hlasování  7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi 
 

3) Na vědomí – informace o zůstatcích na účtech města Miletín k 31.8.2021. Běžný účet 5 502 
001,31 Kč, účet u ČNB 4 483 943,93 Kč, účet ekonomické činnosti  427 956,56 Kč, účet 
FRB 237 448,56 Kč a odpadový účet 142 232,82 Kč.   
 

4) Schválení  modernizace veřejného rozhlasu, informačního systému a prodloužení smlouvy u 
firmy JD Rozhlasy. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
5) Schválení veřejné sbírky pro obec Hrušky ve výši 55 987,- Kč od veřejnosti a dar města 

Miletín ve výši 50 000,- Kč. Celková částka 105 987,- Kč bude zaslána na číslo účtu obce 
Hrušky. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
6) Schválení prodloužení kolaudace při výstavbě rodinného domku na pozemku p.č. 503/5, 

1308/4,1308/2 a 484/24 o dva roky na pět let, tj. 29.10.2024. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 
 

 
7) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR na vybudování dětského hřiště a workoutového 

hřiště. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 



8) Schválení zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1281/2 na vybudování plynové 
přípojky. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
9) Schválení ukončení nájmu  pozemků p.č. 591 a 1339/9 v k.Miletín od ZD Miletín z důvodů 

obnovy cest mezi pozemky. 
Hlasování  8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
10) Neschválení žádosti o prodej pozemku p.č. 1162/2 v k.ú Miletín. Pozemek navazuje na 

pozemky v majetku města u dílen. 
Hlasování  8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
11) Neschválení žádosti o prodej pozemku p.č. 323/8 a 323/1 v k.ú Miletín, jelikož by se 

zamezilo přístupu na okolní pozemky. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
12) Schválení zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1415/5 na vybudování plynové 

přípojky. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
13) Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu přízemí budovy č,.p 1 – muzeum ochotnického 

divadla na prodloužení nájmu do 30.9.2022 na návrh pana O.Stýbla. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
14)  Schválení podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů Offestujeme CO2 na výsadbu stromů 

na obnovených cestách od  MAS Podchlumí. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
15) Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Havlíčkova část Na Pláckách od 

Ministerstva financí. VOS Jičín provede rekonstrukci vodovodního řádu a kanalizace. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
16) Schválení podání žádosti na vybudování chodníku mezi Miletínem a Trotinkou přes MAS  

            Podchlumí . 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
17) Schválení opravy chodníku v Miletíně v ulici Havlíčkova firmě TomBraStav dle cenové 

nabídky. Bylo osloveno 5 firem, cenovou nabídku předložily 3 firmy. Projekt je již 
zpracován. Termín dokončení je 31.12.2021. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
18) Schválení instalace sochy sv. Jana Nepomuka u příležitosti 300. výročí blahořečení na 

pozemku p.č. 1742/1 mezi mosty v ul. 10.května. Vývěsní tabule bude přemístěna na druhou 
stranu silnice. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
      17) Schválení  provedení analýzy možnosti realizace koupaliště Miletín firmě ateliér VAS.  

Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 
 

18) Schválení zbourání domu č.p  119 na pozemku p.č. 137 Na Parkáni v Miletíně. Na tomto 
místě bude vybudován nový pečovatelský dům s tím, že vnější plášť budovy bude kopií 
současného stavu. Do příštího veřejného zasedání starosta zajistí studii nového domu s 



pečovatelskou službou. Nový dům se bude budovat pouze v případě, že se podaří získat 
dotační titul. Starosta zjistí možnost dotací na bourací práce domu. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
19) Schválení žádost o dotaci Podzvičinska na financování doplatku  provoz Krkonošských 

cyklobusů  2021 ve výši 2000,- Kč. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
20) Schválení podání žádosti z rozpočtu obce Rohoznice na rok 2021 v celkové výši 25 000,- Kč 

/na údržbu hřbitova ve výši 10 000,- Kč, podpora činnosti JPO Miletín 10 000,- Kč a 
Pečovatelská služba Miletín 5 000,- Kč/. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
21) Neschválení žádosti o odprodej části pozemku p.č. 508/5 v ul. Lacinova z důvodů přístupu 

k parcelám z polí, kde dochází k regulaci vody stékající z polí. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
22) Schválení vypsání poptávkového řízení na víceúčelový zametací vůz. Vůz má různé 

nástavce – sekačka, mulčovač, zametací kartáče, sypač, vyhrnovák a bude využit po celý 
rok. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
23)  Přijetí dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR    

 konané ve dnech 8.10.2021 a 9.10.2021 ve výši 31 000,- Kč.  
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
24) Na vědomí - rozpočtové opatření č.7 schválené starostou. Navýšení výdajů v oblasti veřejné 

osvětlení - vánoční výzdoba města ve výši 125 000,- Kč, projekt na školní učebnu chemie a 
fyziky v ZŠ 48 400,- Kč a náklady na brigádníky na údržbu města 36 500,- Kč. Navýšení 
příjmů - daně z příjmu FO 39 200,- Kč, 
 

25)  Schválení odkupu odkapávače v restauraci Sousedský dům od firmy Svijany. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 
 

26)  Schválení pronájmu restaurace Sousedský dům na 6 měsíců za 1,- Kč na měsíc. 
Hlasování  9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi 

 
27) Diskuse 

- p. Stejskalová a p. Velichová pozvali zastupitele do archeologického koutku zřízeného 
na zahradě ZŠ. Z dotací zde byly vybudovány 2 keramické pece na pálení keramiky i 
pečení chleba za pomoci p. Poznera. 

- p. Velichová informovala, že jsou jako škola připraveni na rekonstrukci učeben chemie a 
fyziky.  

- p. Nosek informoval zastupitele o 5 zájemcích o restauraci SD. Zatím není žádný vážný 
zájemce. Město nabízí možnost pronájmu městského bytu. 

 
 
 
Návrh usnesení přečetla I. Reichlová. 
 
Zasedání městského zastupitelstva ukončeno v 18,46 hod. 
 



 
 
 
 
 
............................................                                                    .......................................  
Mgr. Stanislava Hlaváčková                                                       Bc. Miroslav Nosek  
   místostarostka Miletína                                                                starosta Miletína  
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Marek .........................................  
 
 
                                 Bc. Tomáš Hlavatý    ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


